Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, na podlagi 60. člena, ob
smiselni uporabi določb 50. člena, Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/2011-ZKZ-C in 57/12)
zavzema naslednja
STALIŠČA
DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Košnice – KO 4
Ocena stanja, razlogi in namen priprave podrobnega načrta
Ureditveno območje Košnica je opredeljeno kot primestno stanovanjsko naselje. Območje
je strnjeno pozidano ob lokalni cesti, ki je speljana po višinsko razgibanem terenu. Na
severu in vzhodu je območje poselitve v veliki meri omejeno z gozdnim robom, na zahodu s
trajno varovanimi kmetijskimi zemljišči, na jugu pa z glavno cesto Celje-Laško.
Glede na sorazmerno bližino mesta je na še prostih površinah, ki so po prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljene kot površine za stanovanjsko
gradnjo, vseskozi prisoten interes graditi, vendar na predmetnem območju le s pogojem
sprejetja novega prostorskega akta. Nadaljnje gradnje znotraj območja Košnica in
odpiranja novih površin kot uskladitve s Celjskim prostorskim planom obstoječa
infrastruktura še ne podpira; izgrajenega ni kanalizacijskega sistema, območje pa je zaradi
tega v delu tudi geološko manj stabilno.
Ob nameri Mestne občine Celje, da hkrati pristopi h komunalni sanaciji območja in tako
omogoči gradnjo na preostalih razpoložljivih stavbnih zemljiščih, vzporedno pristopamo k
izdelavi novega prostorskega akta, občinskega podrobnega prostorskega načrta, v
nadaljevanju OPPN.
Predmet podrobnega načrta je predvidena gradnja manjših stanovanjskih objektov na
zemljiščih s parcelnimi številkami 522/35-del, 522/37, 522/45, 522/46, 522/53, 522/54,
522/55, 522/56, 522/57, 522/58, 522/59, 522/65, 522/66, 522/67, 528/1, 528/2, 528/3,
528/4, 528/5, 528/6, 528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 532/1, 532/12, 532/13, vse k.o.
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Dopolnjen osnutek OPPN za javno razgrnitev je na podlagi sklepa župana MOC in
naročila investitorja pod številko projekta 254/12 izdelal IUP d.o.o., Inštitut za
urejanje prostora, Celje.
Javno naznanilo o javni razgrnitvi je sprejel župan Mestne občine Celje in je bilo
objavljeno v Novem tedniku dne 12.9. 2013.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala od 23. 9. 2013 do vključno 22.
10. 2013. Gradivo je bilo razgrnjeno v prostorih Krajevne skupnosti Pod gradom in
Mestne občine Celje–Oddelka za okolje in prostor ter komunalo-Sektorja za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, soba za stranke.
Javna obravnava je potekala 09. oktobra 2013 od 15.00 do 16.00 ure v sejni sobi
pod dvoranami Narodnega doma MOC.



Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek v času javne razgrnitve so bile podane
pripombe in predlogi, ki jih v stališčih povzemamo v skrajšani obliki. Originali so
shranjeni v spisu zadeve 3505-23/2012 in so dostopni vsem zainteresiranim.
RAZVRSTITEV PRIPOMB, PREDLOGOV IN STALIŠČ TER NJIHOVA OBJAVA

V času javne razgrnitve so bile na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega
načrta s strani zainteresirane javnosti podane pripombe.
Mestna občina Celje je pripombe in predloge javnosti zbrala, jih proučila in do njih zavzela
stališča, ki so podana v nadaljevanju.

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
1. Suad DUĆANOVIĆ, Podjavorškova 13, Celje (pripombe podana v zvezek pripomb):
Podpisnik daje pripombe, ki se nanašajo na nasprotovanje umestitvi čistilne naprave,
obračališču ter predlagani legi objekta.
Odgovori s stališči:
a) V okviru postopka sprejemanja OPPN prostorski načrtovalec ob dokončni umestitvi
čistilne naprave pridobi mnenje o možnosti umestitve izven območja urejanja, na
območje kmetijskih zemljišč. Če taka prestavitev ni mogoča, se naprava vseeno
predvidi na dosedanjem mestu, z možnostjo prelociranja znotraj toleranc, ki jih
predvideva OPPN, torej v okviru tehničnih karakteristik na usklajeno mesto.
b) Na pobudnikovi parceli 522/55 k.o. Košnica je vrisan dostop do objekta. Pripomba,
da je to cesta, ne drži, v tem projektu je nakazan dovoz na parcelo. Obračališče je
na tem delu naselja potrebno in predvideno na parceli 522/56 in 528/6 k.o.
Košnica, dovoz do čistilne naprave se izvede samo v primeru umestitve ČN na
parcelo 522/55 k.o. Košnica, v primeru opustitve ČN oziroma lokacije izven
območja se dovoz uskladi z novo lego.
c) Lastnik zemljišča 522/55 k.o. Košnica želi znotraj zemljišča umestiti svoj objekt
drugače, kar preveri projektant in predvidi spremembo lege.
2. Jasim FAZLIĆ, Celje (pripombe poslane po elektronski pošti):
Podpisnik daje pripombi vezani na lego objekta. Zaradi velikosti parcele s katero
razpolaga, št. 528/2, k.o. Košnica, velikosti 2108 m2, in naklona parcele želi, da se objekt
prestavi tako, da je možna izvedba kletnih prostorov (etažnostn K+P+M). V sorazmerju z
velikostjo parcele bi dodatno želel, da se dovoli možnost gradnje večjega objekta (13 x
15m).
Odgovori s stališči:
d) Pripomba glede etažnosti in prestavitve objekta se upošteva.
e) Na območju smo želeli poenotiti način gradnje objektov in sicer za manjše
stanovanjske objekte, zato menimo, da je prekoračitev predvidenih tlorisov manj
primerna, vseeno pa načrtovalcu predlagamo, da preuči predmetni gabarit glede na
celotno območje.

3. KS Pod gradom, Celje (pripombe poslane po elektronski pošti):
KS v imenu krajanov pošilja njihove eno pripombo in sicer da se je v zgoraj omenjenem
projektu glede kanalizacije potrebno uskladiti s projektom, ki ga izdeluje Ekologika
d.o.o., ter da je do TP postaje že položen plinski vod, zato je priporočljivo, da se ob
napeljavi glavnega dovoda za naselje položi cevovod za plin.
Odgovori s stališči:
Pripombi se upoštevata.

Pripravila:
Darja Zabukovec
vodja sektorja

Številka: 3505-23/2012Datum: 17.12.2013

mag. Ingrid Mastnak
vodja oddelka

